Kalandozok.hu Nyári Tábor 2011 Selyp
Időpont

2011. július 6-10. (szerda-vasárnap), /5 nap 4 éjszaka/

Helyszín

Selyp - Schlossberger kastély

Szállás

Schlossberger kastély 6 ágyas szobáiban

Költségek

- Étkezéssel A tábordíj fedezi a következő étkezéseket : első napi vacsorát, köztes három napon napi
háromszori étkezést /reggeli, ebéd, vacsora/, utolsó napi reggelit.
Étkezés a szállás éttermében.
21 000 Ft, azaz huszonegyezer forint.
Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés
határidejéig (május 6.) befizetni.
- 10 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2011. május 6.
- 11 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2011. június 10.
- Étkezés nélkül 12 000 Ft, azaz tizenkétezer.
Az árat két részletben lehet teljesíteni, de ajánlott egy részletben az első teljesítés
határidejéig (május 6.) befizetni.
- 9 000 Ft /első részlet/ teljesítési határideje: 2011. május 6.
- 3 000 Ft /második részlet/ teljesítési határideje: 2011. június 10.

Befizetés

Amennyiben a jelentkező a második részlet befizetésével késik úgy 1000 Ft késedelmi díjat
vagyunk kénytelenek felszámolni. A 14 napnál további késés esetén a jelentkezését
visszamondani.
Az összeget egy Budapest Bankos bankszámlára kell befizetni. A befizetés tetszőleges
Budapest Bankban vagy átutalással történhet meg, egyéb fajta befizetéseket /pl.: Posta/
nem fogadunk el!
A befizetésnél a megjegyzéshez polgári neveket kérjük odaíratni!
A befizetést igazoló szelvényt - netes átutalás esetén az utalást igazoló log-ot - kérjük
tartsátok meg!
A bankszámla száma: 10102842-81457400-01003009 (Tulajdonos: Horváth Zoltán)

Jelentkezés

Jelentkezni a táborba legalább az első részlet befizetésével lehet. A jelentkező a
jelentkezéssel elfogadja a táborszabályzatot!A TÁBORSZABÁLYZAT! (Ismerete
kötelező, kattints rá és megnyílik.)
A tranzakciók megtörténte heti frissítéssel a tábor fórumában tekinthető meg. (Befizetettek)

Létszámkorlát A táborban a felhőtlen szórakozás érdekében idén 50 játékos (10 csapat) szórakozását
tudjuk garantálni. A jelentkezők létszáma követhető az NYT2011 fórumban.
A jelentkezés sorrendjénél a befizetés megérkezésének időpontját vesszük alapul.
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Szerepjáték - M.A.G.U.S. verseny a köztes három napon
Kalandozók.hu Kvíz
Kalandozók Szituációs Vetélkedő
Igény esetén más szerepjátékokkal való játék, kérünk mindenkit, hogy ezt jelezze a
tábor fórumában.
LIVE viadal
Munchkin verseny
Szerepjátékos vetítések
Szerepjátékon kívül: foci, kosár és egyéb programok
Torna Ábrahámmal
Tábortűz és közösségépítő játékok

Részletek

A M.A.G.U.S. verseny a "klasszikus" (k100-as) rendeszer szabályaival zajlik, melyhez
egyedi karakteralkotási rendszert adunk ki.
A karakteralkotási szabályzat és kapcsolódó részletek elérhetőek lesznek a fórumból.

Szervezők

Horváth Zoltán (Antail) 06-70-348-36-68; Bisján Norbert (Shad'lex)

Táborfórum

A tábor fóruma nyitott minden táborlakó számára. Elérhető itt.

Információk

A táborral kapcsolatos hivatalos hírek a tábor fórumában lesznek olvashatóak. (pl.
hangulatkeltő novella, karakteralkotás, versenymodullal és egyéb programokkal
kapcsolatban.)
Érdeklődni lehet továbbá a fent említett telefonszámon ill. az antail@kalandozok.hu e-mail
címen.

Leírás

Az elmúlt esztendők töretlen hagyományait követve idén is a selypi (Lőrinci, Hatvantól 10
km) Schlossberger-kastély ad otthont a Kalandozok.hu 9. alkalommal megrendezésre
kerülő Nyári Táborának. Ugyanúgy, mint az eddigiekben egy felejthetetlen tábort fogunk
összehozni nektek melynek fővonalát a méltán híres és elismert versenymodulunk adja. Az
idei versenymodul-író pályázatunkon Mate és Kniel nyerték el a versenymodul
elkészítésének jogát, tehát egy izgalmas és újszerű történettel néznek szembe a kalandozók!
Az idei korai időpontválasztás a régebbi táborokat időpontjához igazodik, így próbáltuk
elkerülni a fesztiválokkal való egybeesést.
Várunk minden kedves régi és új Kalandozót idén is beleértve azokat akik még sosem
játszottak és olyanokat is akik már öreg rókának számítanak!
Üdvözlettel,
A szervezők

Melléklet

A tábor fórumtémája
A tábor helyszínén készített és korábbi táboraink képei megtekinthetőek a galériában
A táborban mindenki a saját felelősségére vesz részt!

